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Onderwerp: strafbaarstelling illegaal verblijf

Geacht college,
Graag laten we u weten blij te zijn met de woorden van uw wethouder Integratie, de heer Marnix Norder,
die zich uitsprak tegen het voornemen om illegaal verblijf strafbaar te stellen.
Als individuen en organisaties die in de stad betrokken zijn bij onder meer zorg voor welzijn, gezondheid,
kinderen, of opvang van slachtoffers van geweld, stemmen we zonder meer in met de analyse dat door
strafbaarstelling problemen alleen maar zullen toenemen. Vanuit onze werkvelden nemen we nu al waar dat
migranten zonder verblijfsvergunning in het algemeen heel terughoudend zijn in het leggen van contacten
met officiële instellingen. Zelfs voor veilige contacten als medische zorg en onderwijs bestaat vaak al huiver.
In gevallen van misbruik of uitbuiting is vaak veel overredingskracht nodig om mensen bereid te laten zijn
hulp te aanvaarden. Dat is in het voordeel van de verkeerden. Het criminaliseren van de slachtoffers is niet de
weg om zulk misbruik tegen te gaan, integendeel
Het is niet de veel besproken mogelijkheid dat ook hulpverlening aan deze mensen strafbaar zou kunnen
worden die ons het meeste zorg baart, ook al zou dat heel slecht zijn. We gaan ervan uit dat die mogelijkheid
weggenomen zal worden; al moet dan ook hiervoor het zware inreisverbod (dat opgelegd kan worden
wanneer iemand voor de tweede keer illegaal wordt aangetroffen) uit de wet gehaald worden, als aangever
voor het 'hulp bij misdrijf'.
Immers: dat deze regering zegt dat hulpverleners niet vervolgd zullen worden is voor de toekomst
onvoldoende wanneer de wettelijke mogelijkheid daartoe blijft bestaan.
Maar het meest kwetsbaar zijn de mensen om wie het gaat. Er zijn veel zaken die je crimineel kunt noemen,
maar een verblijf als zodanig hoort daar niet bij. Strafbaarstelling lost niets op voor de mensen zelf en voor
onze samenleving.
Het is goed voor ons allen als mensen hulp durven vragen als ze in problemen zijn en als ze hun gezicht
durven laten zien. Publieke gezondheid, veiligheid en verbondenheid in onze stedelijke samenleving varen
daar wel bij.
We hopen van harte dat dit wetsvoorstel geen wet zal worden.
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